Ugens Blackboard tip: Journals
Et af de mange værktøjer i Blackboard er Journals. Det kan bruges til mange ting, og være både et
individuelt redskab til den enkelte studerende, men også bruges af grupper.
Hvis man tilføjer en journal under et menupunkt, og som derfor henvender sig til den enkelte
studerende, er indholdet som udgangspunk fortroligt mellem underviseren og den studerende (dette
kan dog ændres, hvis man ønsker det). Hvis man tilføjer journalmuligheden når man opretter grupper,
er det kun den enkelte gruppes medlemmer samt underviseren der kan se indholdet i journalen.
Som underviser har man mulighed for at give points for indlæg i en journal, så man kan gøre det en del
af den forventede deltagelse i undervisningen.
Journals kan eksempelvis bruges til at dokumentere en gruppes projektproces, deres udfordringer og
opgavefordeling. Den enkelte studerende kan eksempelvis anvende journals til at reflektere over egen
læreproces.
Sådan tilføjer du individuelle journals:
Under Course Tools vælger du Journals:

Herefter udfylder du informationerne for den ønske Journal, og tilføjer eventuelt point og en rubric:

Tryk på Submit og find det ønskede menupunkt hvor du vil tilføje en journal. Det kunne eksempelvis
være som afsluttende refleksion på et fagligt emne. Du kan tilføje samme journal til flere menupunkter:

Under Tools finder du Journals:

Her linker du til din oprettede journal:

Under det valgte menupunkt optræder den studerendes Journal:

Du finder de studerendes indlæg i journalen ved enten at bruge Grade Centre, eller ved selv at følge
Journal-linket.

Hvis du ønsker at kursets grupper anvender Journals, skal du blot vælge alle tools til når du opretter
grupperne, og evt. gøre det pointgivende:

Du finder/læser en gruppes journal ved at gå i Grade Centre (hvis den er pointgivende) eller gå ind på
hver enkelt gruppe (Klik på Users and Groups og herunder Groups):

Happy Blackboarding og god weekend
Venlig hilsen
ST Learning Lab

